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)1 Türk Dili Evi Ba/Jkesir /
1 

ÖZGE G-ÜNLER.D~ VE ER ÇIKAR.. il
' Yıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 

Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

•• 
İngilizlerin Kuşkusu: 

Alrna ya ı enizaltı ge il riya 
~ırnıası Lo drayi kuşk la d 
lrıg;l;z hükumeti acil tedbirler. 

-
ı. 

alilı, hava or-
' dusunu yeııi kuvvetlerle takviye etti. 

rıy;OnJrıı, 28 1 A A.j - Alma günlenıecinde Yerılmiş olanı Bu korar, Londrndn tl lfiş 
nın ·1 

• l ·ı · Al ı k ld d t I' n b ııış uenızo tı gemı erı man u usunu ararı o u nyan ırmış ır, • rrns:ını , u 
tllr~ etrnek hususundaki ka- ğuni.l teslime mecbur olacok karara kar:-jt ne eevııp vere_ 
f'rıd· tondrada büviik h r tır. B. Hitler ulu~un snlSlıi- e ·ği meraklu bekleniyor. 

ışe " 
tıın b uyandırdı. AlmnnyD- yettor naşiri krlamıJ.ır. Al- Londr 27 (A.A.) Tay-
llın u kararından sonra alı- mo.n ulusıı ise hüttio diğer mis g..ızctrsi bay Hitlerin 
a.f'İl::ı l.ızıoıg-elen teılbirlcr uluslur gibi şeref ve hak Almnnya için Jr gıljz donan-
ll\ıq nazarı itibara alınma. müsavotınu teşne olduktan masının yüzce 35 ni mı. yo 
L~~~ başka A vrupanın yenidPn ksn yüdc 50 sinimi istemek-

ll~i h ro, 28[AA1 Biri- kurulmosınu dobi olancn ku- te olduğunun malum bulun-
tteh .0"a ordusu hemen si. vvctile iştirak etmek orzusu-

1 

mudığın-1, uncak herholde 
~. t 

ed ı ayare ile tak' iyo ndndır. ir !tllcrc hükumetinin ne 
!!(·ekr 

Bnrı· ır. lstanhnl, 27 (Muhabirimiz- j olursa olsun bu yiızJe nis-
1'1Jbet ın, 27 (A.A.) - B. den) - Alman hiıktimeti betleri1Hlen hkhirisini mü· 
lltıtt 8 

ne reltıği bir beyan· kara kuvvetlerinden lınşka zukerat itin c~as olarak 'ka-
e~e di} or ki: donnnoıolurını do ihyuyn ka- bu] otmiyeeeğini, ~·ünkii Al-

y ıı1 .ı 935 ~ayısının ilk günii rur vermişlerdir. Alman lnL manyanın şinıd ki holde de-
11eı1 k · r Ulıı 8 l 0zanılmış Alman kılmetj, 250 şllr tonluk l 2 niz kuvvetırıin \ crrny nıua-

0~a{lakt hııkrniyetinin son bolü dı:mizaltı gemisi yııpıııuya hcdesi esasına istinat etme-
1ıle bu;.r, 1 Mayıs mün ... sebe karar wrlliğ;oi Frunsa1 in- kte bulunduğunu yuzmnkt.ı-

Ka~~~~ y~;;ei "~7~· ddi; ! dır 
v, aı;>ı acak Değişiklik.. Krallığa mı dönüyor1 
1-ut · Eski kral Paris toplantısı dan 

ar eocümeni layi~a üzerindeki tetki~atım habsri olmadığını söylü,or .. 

1 ~bk ılerleti yor. Uy i ~anın esasları n alerdi r. 
't~ ~:;11dun verilen hu ber. sırasında ekonomi azasından 

llutıu 6 kazanç vergisi müstıkil Afyon Saylavı Ber~· 
'-lı~ıe~da yupılaeuk deği- Turker lll.yiha esaslarına 
~'ha hukkınd ıki konun muh,ılif kalmış ve müt ıle 

tn ı u 
ul\ı ıerınde Kamutay asını encümen m 1zhatnsına 

t ~ enle 
}ıill'ıeler tınıle lıarnretlı gö- nyrıcn iltlvo etmiştir. B rç 

hııtıırı l Yapılmaktatlır. Lıl- 'l'ürker müt.1leosındi.l hulı'i 
:br>Jl'er anzınıini ieabetdiren satan şunları ıleri sürmek-
~ lllı1nd nrosı nda beyannau: e te<l i r: 
'I~~ e en .. L 
it d0 ~ U11.elleflerin <'oau- «Beynelmilel siyasi vazi-
lrllltı, Rr~ı.br.ıyorınttn b~lu~- yetin karışık olmnsına ve 
,0ıuııd Jonnaınelerin ko memleketimizin imar işleri 
tıkır-~ rnerrıurların zorluk nin bir an evci bnşa çıknr· 

Ilı rı n r 
, hazi' e ırc itibarile m:ık mccburiyetınc binaen 
, · lı ~nenin :-r.nror gördü_ bugüne kadar vnzolunan 
~I dn . 
~ı ı" :ı io.let ?1tıkellefler om vergilerin şimdilik t ımamile 

tıı•h ~ı ~ık ızlılc ıneydonu mu hafnza ecJ.ılınesi mPmle· 
ıtırı re lılmekde ve bu ketim izin yük~ck menfaati 

~ bny~tı Ort ltlon k 1ldırmıık r . ann.:ı. icabındnndır. 
lı tırı de rne verc>n miikcl Fnkat yeni vergiler ihdası 

1 1 ~P\ · ta~ g'oı i bir mükP_ bilhassu kü~·tik mikynslu 
1 e o) 1 tuturnolorının j~ gören ve ahalinin büyük 

' r 
3 ~ •ğı duşüniılmek- bir kısmını teşkil ed~ıı mükelle. 

lllG ~ı:ı k iundon bu<ı.ka flerin Zfi)'lf vnz:yetlNini bir 
lfl Oz ırı -. 

Londru, 27 (A.A.ı Es 
ki Yunnnist ın K ·alı dün ak
şam Londraya "elmiştır. Do. 

1 uvrrsle Londra aras.ı duki 
mesafeyi katederken gazeto-

1 cılerc voki beyanatında sa
bık Kral kendisınirı tekrar • 
Kr:ıllık tahtına çıkacağına 

Jair olan hnberin tama
men muarızları tarofındnn 

uydurulmuş olduğunu söy· 
!emiştir. 

Kral şu sözleri ılfive et. 
miştir: 

i>aristc yapılmış herhangi 
bir toplantıdan haberim yali
tur. l.ondrnya talil zam::ını

mı gedrnıek i~·in geld m. 
1 

. 1 •e-
Amerikanın deniz bütcesı 1 

V.ı ington. 27 1 \ A. 1 1 
Mebusun m.eeli=-i 465 ooo,O.?O ' 
dolam bnlığ olan denız but· 

cesini Tt')'~ koyınaJon ka

•• 
au 

c. H. P. ve tayare c. mer
~ezlerini ziyaret etdiler. 
Anknrıı, 28 (A.A.) - R i

ı::icumur Atatürk t!un alrş1m 
C il. P, vo Türk Tuynre ce 
miyl'ti merkt•z'l!rini ziyoret 
etmiş ve P.ırti Genel Kat p 
odasıncla bir ı;;nut kudar 
kalmış tayarc cemiyetinde 
do c·omiyetin çnlısması uze
rind~ki izah arı dinlemiştır. 

Vc~ilf er ~eyetinde 
Ankara, 28 (ı-\.A.) İcra 

\ ekıllerı h ıyeti dün Boşba. 
kon İsmet in ör ünün reisli· 
ğinde topl:ınarok muhtelıf 
jsler ÜzMinden g-öruşmel •rde 
bulunmuş ,.e hn işlere ait 
kararlar v r i_tir. 

lçişlerı Ba~anımız Ankara~a 
Ankara, 28 ( \. A.] -- Dışiş. 

iMİ Bakanı B..ıy Te' fık Hü-
ştü Aras dün 
şchrimıze döfülü 

-= 

C<>nevreden 

• Ek no 1 
Bakamm12m Kamutayda 

verdiği iza~at 
Ticaret filomuzun tekamülü 

ikı nokta~an zaruridir. 

Ok on ı ı lı k n ı !' ı rı ) a 

Ankara, 28 (A A ) Ka-
mutrıyın dünkü toplantı ınJa 
demiz yollan i~letmesine kar· 
~ılık on senecl~ ö :lenmf'k 
üzerp on milyon lirnlık va
pur ::ılmu husu ... unJa ba11 
saylavların mutalealorınn ce
vaben ökonomı il. Celnl Baynr 
vcrll ği izahatta ticaret fılo
muzun arzu 'otıiğiıniz gibi 
tektlmul etmesinın memle-
ketimizin Ekonomisine 
menfaat vermesı iti-
bor le hepimızin arzu ettı
ğ"imiz buyuk hir gaye ve 
lıunn milli ekonomi namın.:ı bul l tmiştir. t 8rıQ ç vorgisinden kai ılahn s'.lfS3<'aktır \1 ıliyc 

'tıf.!ş hL tutu1nıu~ iş şinhliyc kudnr bükenin va-r Us)c · 
, , ıhtiy ı~· kadar meml ketin 

ıOS~ovaya gi~en ~eyetımız ııcık.liy~tın Pnl :ı!;y~ti n~.mınn. ı~1
1Yett •rı rın asgari mu- ridat kısmını nrtırm: k yu~ut 

Ilı la de müstesna masraf kısmına knrş•lık bul-
ıırı rı 

•J,1 
1 l1:ceı. ı\'Op edeceği mak ın1ksadile yC'nİ vergiler 

" ·ı ~ Ve l' } · · · t 11~ ı •ty nyı ıo.yn hır yaratmak yoluna gıtmış ır. 

~ 
lay,h

0 Pdilmiştir. Bu vergiler memleketin m:ı-
Onın .. 

• nıuzokeresi ( Devamı ikinci soyfılllıı ) 

1~ Müsabakalannda 
~ ----• °CJ.rk Ek ·b .-: " "d •• 

•ırı~c ·... ı ı uçuncu ur. 

•. ~~ı~lı Poııe~iz. i~inCTıUi de Alman e~ibi aldı. 
'ı h i\ A) 

ı tıau6 , -- Anadolu 
lırı "'ı tnuhabirinden· 

''ıs• · 
~'rı '' Ynpılun ulu

lllu"l tf k il )(l alarıntla 

llculuğu ulnw;. 

t r. Birinci Portcıkiz. ikinci 
Alman, dördiıncii italyu, be_ 
şinci Fr.ınsu, altıncı flollun-
ıln, yedinci Hoınoııyn. soki· 
zinci lspanyol ve şırasile 
lsve~le lrlnnda olmustur 

.. 1 <la ılı•ıyaç ol<lugunu soyledı. 

mi~:~:~:~t ~:~~eA '~;:,~::~ Anayurda gelecek kardesleı 
rnucs etw ye t.eşekkullcrıni 

gezmişler ve Sovy-et Husyo 
yabancı kültur münascbet
Jeri cemiyetini ziynrrt cdP.
rek Sovylr :iliınlerile göru~

miişlerdir Akşam Türkiye 
elçisi V::ısıf Ç narin birliktn 
İzvestiya muhorri Bulı:ırını 

Ankara, 28 [~1ulıabirimiz · 
d<.'ıı] -- Bu yıl Homıınyadnn 
yuz bin ve Bulgaristıından 

otuz bin knrde!'l'mız anayu 
rda gele<'ektir. Yeni gelecek 
kardeş]orinıizin ~·oğu 1'rnk
vayo. diğer bir kısmı da An. 
talya vo Mcırsino ycrlC'stirile
eektir. 

"fr;~~a~;i;;;0Tia~silatı 
1 

Cumuriyet Merkez Ban~.~sı 
. Ankurn,28(A.A.) lur-

Paris, 27 1 A A.] - f <1tnti ı 

stiklere nazaran 1935 yılının 
Vilr~i tahsil:Hı biltl vasıta 
mükı:ıllcfler içın 840,600 uorı 
f ran u hali olmu tur 

kiye cumuriyet merkez ba
nkası he) eti umumisi bugün 
bır B mÜlC'akıp fevka!ado 
Honelık toplnnt sını ya 

r ..... Y:.;w,ı. .. , . . :- . ·-' " 

1 H i 1 a i h m e r Genel 
Kongeresi Top 1 a n d ı. 
Sı~hat Bakammll kongerede iza~at verdi. Kurum bu 
Yll türlü felaket görnn halka 652 44 lira dağltmıştu. -

Hılaliahmer Kurumunun yeni adı (Kızıl ay Kurumu)dur. 
Ankara, 28 (A.A.) - l~i

ltHiahmer cemiyeti Genel he_ 
yt'ti hugiin öğleclc>n önce 
cem yet mf'rkezi hina ındo 
topl.ının ~tır Toplantıya Lm· 
un~ ba~knn s.lıluıt \'C jçti
m.ıi muavc>nC't bakanı H~fik 
Soydnm n~·tıktan sonra boş 
kanlığı Antalya sııylnvı Dr. 
Cl•ınal Tuncn seçilmiş ye 
ruznameye gerilmiştir. 

Hııporlar okunduktan son
ra eemiyet hnşkanı ve S h
hot bakam söz olrnış ve 
Hılilliulımcrin 934 temmu_ 
zunun başından 9.->5 nisanı

nın 26 ncı <runüncı ka_ ;.., 

dnr yurdun ötesinde berisin
de sellerden, yangınlardon 
ve yer sarsıntısında:ı fehlko
te oğ'ruyunlar ve bazı yer 
lerde kıtlık yüzünden iaşe 

zorluğu ~· knn yurtda ·brn 
y.ıptığı yardımları birer 
tıirer saynrak cemiyetin bu 
yoldaki 65244 lira sarf ct

mış olduğunu f'ÖJlt'mi tır. 
Bundan sonra il H\liahme 

rin yaptırmnktn olduğu gaz 
maskesi fabrikalarım uzun 
bir tetkikten sonra yapıla
cak olduğunu ve kışa doğ· 

ru fnbrikr.ının açıl:ıcoğını bi
ldırnıiştir gskişehir ll:lali
nhmer anburlarını eksikle-
rinin tnnıamlondığını bunları 
dnhn yakından kontrol ede-

r.:: 

Sılıhal Bakanı H"fık u~ ılaıu 

bılmek için hüktimetin parasız 
olarak verdiği arozi Ü.zerinde 
ycnidC'n yaptırılmakta olan 
ve inşaat umum M. Yıl kin
de bitecek pavyonlara nakli 
o(lilpccğini memleketin has_ 
ta bukırı mektebi genişlete
bilmek ve talebe adedinin 
iki ı.lefu dalın artması temin 
edildiğıni söylemiş vo büt
ceyo 180000 liranın zo.nıe
JilmE>sini ist(lmiştir. 

Mc•rkezi l'mum baş\rnnm 

dileğini tasvip edildıltten 

sonrn 935 934 bi.itcesinin 
ınnsrnf ve gelir kısımlarına 
ge<·ilmiş ve bütce ittifakla 
kabul edilmistir. 

Bundan sonra kıdem sırası 

müddetlerini bitiren merkezi 
umum azalarının seçimine 
geçilmiş ve eskileri intihap 
edilmistir. 

Uemiyetin yeni adı Kızı

lay olarak kabul edilmiş vo 
toplantıya son verilmistir. 

Tu a Konferans ı. 
A.lmanyanın sorduğu sual, İtal

yanın Lerdiği cevap. 
Homn. 26 (AA.) Tunş. 

konfor~nsı lıakkında Alman_ 
ya oşağıdoki be~ suali sor_ 
muı,;tur: 

J - Ne idn Avusturyu· 
nıu komşusu olan İsviçre 

ve orta A vrupoda Fransa 
kndur monfeı.ıtleri olan İn_ 
g-ilterı> protokolda zikredil
meınıslerd r? 

İ vi~·re bitaraf bir 
memlek<•t olduğundan Lir 
karş lıkl. yordıııı misakı nk
dedemez ingilteraye gelince 
~ıu devlet lokornodukinden 

başka herhangi bir teahhü_ 
J,, girişmekten imtina et 
mektodir. 

'2 - İngiliz, Fransız. ltaL 

yon isti:;?uri misakı Tuna 
misakının akdinden sonradn 
meriyettc kalacukmıdır? 

İtalya şu cevabı ınormiş
tir. 

-·· Almanya dı;ı dahjl ol. 
duğu hnlJe bütün alfikadoı· 
devletler ademi müdahola 
mısokıno iştirak ederlerse 
lngiliz, Fransız, ltalyon isti_ 
~ıı rı misakı nihayet bulacak
tır. 

3 Ademı müdahale 
misakı. ademi müdahale tc· 
ahhiıdunün tnrifi i({) iktifa 

karşılıklı yardım misakları_ 

nad:ı mı istinat edecektir. 
İtalya şu cevabı vermiş

tir: 

Muk Jvelenin prensip
lerini temjııat :ıJtındn bu
lundurmak için hususi mi
sakların akdi tavsiye edii
miş olmakla beraber keyfi· 
yet akitlerden herbirinin ka. 
rıno hırakılmıştır. 

4 =- Ademi mınlahnlenin 
kati manası nedır? 

ltalya, Fransa, ltalyan 
protokolunun metnine isti
naden cevap ·vermiştir. 

-Bu protokoldu akit dev
letlerin birbirlerinin arazi 
lamnmlığııın veyahut siyasi 

ve i~·tinıai rejimlerine tlo-
kunnlııbiıecek her türlü 
hareketten veyn propagnn· 
dadnn istinkA r edeceklerl 
tnahhüdu derpiş olunacaktır 

5 - Tuna misakının tat
bıkınden sonra uluslar kuru· 
munun rolti ne olacaktır? 

Jtalynnın cevabı: 

Bu rol uluslar kurumu 
misakı ile tayin edilmiştir. 

Almanya illt üç cevabdnn 
mutmayin olmuş ise de son
ikisine itiraz etmiştir. 

Alman anın 
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Mikropların siidün üzerine 

olan tesirleri 
/Jayturi mücadele Başkam HAH.Ki USER 

-9 
Sütdeki mikroplar. süd

ün şekerine yağ no v'! yu. 
murtn akınn benznr madde. 1 

lerine tesir ettikten başk.ı 

rengini dahi bozarlar. Bu 
mikroplardon hozı ları çeşıt 

boyolor yııptıklarından t;lid 

ün rengi değişir. 

Mavi süt 
Bazı mikroplar mavi bo

yo. yaparlar. Bundan ötürü 
süt, memeden çı ktıkton ( 1 3 1 

gün sonra mavi hir renk 
alır. 

Ekşiyen sütler, gtrnel ol
arak mavi bir renk gösteri 
rler. Mavi renkli süt, her 
nekado.r zehirli değıl ise do 
insanlara verilmez. 

Klrmm süt 
Süt ya memeden çıkarken 

kırmızı bulunur veyahut me· 
meılen çıktıkhn bir miiddet 
sonra kırmızıya boyanır. 

Birinci halde kırmızı} k. 

yoptıkları tesir neticesin 'o 
dahi meydana gelebilır. H d 
meme hast ıl klarında siit az 
çok sarı bir renk nlmoklu 
b rnber kokusu dahi Cen:ıdır. 

Kara süt 
B ızı mıkroplo.r ~37) ha

rııret derecesinde (24-36) 
sn at içinde sü iün ) uzi.ı nde 
bir t.ık m kora le~clt•r 

mPyJo.nn g •tirdiklerinden 
süt kara bir renk olır. 

Yapışkan süt 
'1ikroplar si.ıdün yıılnız ya

pışkan rcnf.{ini değ 1 k:ıvnm. 
ır.ı dnhi bozar ve onn bir 
yapışkanlık verirl •r Bu yo
lda bozulmuş bir süt, kond 
uğ'u kaba y::ıpışır; nz scılln

nır; iplik gibi ve hnıı defa 
bir metre kadar uzayubilır. 

Bu yo.p ışknnlık yalr.ız sütde 
doğil, ondan ynpılon yoğu 
rtla bile görülebilir. 

Beniloıı 

Mussoline 
Belgırattn ~· kon Pravut 

gazetesi yazıyor: 
Mus~olınin harici siyasası 

dost nedir bilmez ve d ıhili 
sıyasa hariei sıyasn snhası
ndı.ı.ki meyil ve nefretlere 
tesir bulunamaz. 

« ~1us::.olini siyasada oks r
iya «bir ılc:v ll t nynı zn oıa
nJo hem devlet hem 1ie düş
man olubilir » Prenı:ibini 
btbik otmekteJir. Eır dov
lı•te b r yanıltın yardım eder· 
ken ıl ğ ·r t.ır::ıftan o de\'lP
tin faaliyetini trıhdit etcrek 
Mussolinin harici siyosasın n 
başlıca g ıyelerindPn birini 
teşkil etmektedir. Hunun en 
eyi mie:ılini İtalyanın Alma-
nyny:ı k:ırşı takip. ettiği s~
psado görıliik. Itolyn bır 

tnrnfınn .\lmnny::ının Avust
uryayı ilhak hususundoki 
(lmellerini kırmağa çolış.rk
en d ğrtr taraftan /Almanya
n•n silllhlanmakto ıniısavi 
haklar hususundnki dovosı 

nı P.1ris) krırşı korumakta· 
dır. 

Mussolini bt siv snnın net 
icelerıne bir hu"susi şekil 
vermemektedir. Bunun seh 

- -··-- ll'j --" ,. ... 
• • • KENTTE 
' -··--

VE .. ····-----·· ' VİLAYTT J 
UD-••aıa ··- m••ll •• ·------··-

r 
Rüt~e ve karşıhklan 

Kararname vilayetim'za geldi 
Ordudııki rütbeler ve yeni 

karşılıkları hak kındnk ı ka· 
rnrnan o vildyetimize bildi· 
rilmiştir. Bu kor:.ırnameye 

göre Miişiire Morfs ıl ve Bti 
yıik Amirol, Birinci Ft'riğe 
Orgenernl, ve Oramiral 
F eriğe l{orgP-ne· 
ral ve Korumiro.l, F rka 
K ~~ırlivayn Tümg-t>ncrnl ve 

Ttimnmirnl. Mirlivnyo Tuğ
general ve Tuğamiral. M ı rn-

• 
1 

Bllediye b'.nası yıktırılıyor. 

.. 

laya Albay, KoymGknmo F kı 1' led ~ 0 hırı ı 
Şehrın mnrızarosını çirki-

Yorbay, Binhaşıya Binbnşı nlo~tircn l'Ski belediye bi-
KıJemli Yüzbaşıya. Onyüz 

naımıın yıktırılmnsıntt baş-
bnşı, Bırinci \liılQzım 1 TPğ"- lanmıştır . Bina vıkıldıkton 
m •n, Muldzıoıa Asteğ 1 en, sonrn şehir oldukc.ı genis 
Başgedıkliye Bnı;:ge.dikli, .bir meydanlığa sahip oloca-
Başra vuşa Başçavuş, Boş ktı r. 

GökköY 
Kömür madeni zen~in~ir. 

rlliJ~1 Maden yakında f aaııyete gs Jı~ 
Gökköyünde berber S:> h r 

vf! Kadir k.ırdeşlerin 5~8ııi 
bulunduğu kömür ıııllL ıı 

. I . r.e"g 
tetkık Pltr mış ve ...,ı 

~ V" 

olduğu unlaşılmı~tır. • ı:ı 
. ftell1 

madend" ıntilıendıs . fcfl 

bıışında bulunduğu bı~) · 
hey~ti tarafından sondOJ 

pılınaklad r. 
Son laj işi bitirilır 

mez mnden frıaliyl tc 
Jecektir. 

8. ehmat CBY!~ ,, 
Bırknı, gündür şehr' hfll 

\H' hulunan Sayl , ... ımız · ~tır 

C1vit 1 ürhon.yeye git(ll 
çavuş muaYinine l. s\·ovuş. -
Onbaşıya Onbaş: denecek 
tir 

Balkan paktı-;;~ Yunanist~~;~ 
Bitaraf «Anokfrnrljtos» ga- eikrniyen bu hoşuntsr kiri• 

zetc>si, yazdığı bir yazıda dı lorın esası tccavuı 1fıı~'I 
yor ki: «Ars:ulusol rn&tbuut, rina dayanmaktadır. ~0riı~· 

memede süt hazinesile süt 
borularında el ile muayene 
tle anlaşılamıyan ve faknt 
sağma esna:ıında meme üz. 
erine yapılan tozyikton 

Dişilerin ağız denilell ilk 
sütlerılc bazı marazi hasta 
si.ı hiniin dahi YJ'P şkan\ık 
görünebilir iscde bu gibi 
yapışknnlık. o gibi siıtlerde 

obi tenkitleri vf• ınemnuniy. I 
etsizliklori mu~iı· olmak ko·. Erkek orta me~te~in müsa· 
rkusudur. Bu sıyosu usulunu 
anlıım ık lllzımdır. Ancak 

Yunonistandoki son ihtillllle bu hoşuntsuıluklar'. . ıııır• 
alfikodar oforck Balkan pak- liyenler bilıyorlar ~ 1 j tıı1 

pntlıyan urlardan il~ri 
g~Jebilir ki süt 

1 albümin madJesiniı r.ızla 
bu anlaşıldıktan sonra ltnly
nnın Avusturya ,.e . Mnrarıs. 
tan ile 'ittifakının İtalyanın 
hoynelmilt"l siynsnsı ,.c vaz
iyeti rııevzuu balı~ olJuğ'u 

• 
meresı 

Çocuk haftası müna.sehe· 
til" dün akşnm Erkek orto. 
mektep tulehesi tarafından 

~luallim mektebinde bir mü· 

tındnn ziyadesiyle bahsetme- haksız olarak elle_rınc eıın •. 
ktedir. Biz zannndiyoruz ki, tukları araziden bır ~tfiıll1 
mart hddise.sinm vukuunda bile kendilerıno iade h Jl'.11) 

gizli kalmış saflın ve şeraiti yecektir. Binuencı'eY ııt ~ 
·• ı.. • l d 1 k"ri taht ıır. munn ... nşa etmek zamanı a 1e c ere as ... 0ıı 

bulunduğu knpto. hali üze 
rie birkaç saat terko 
lundukta içindeki kırmızı 

miktnrdo bulunmasından il
eri gcldıkden bJşkn mikr- ' 
opların yüzündrm meydana 
gelen yap şko.nlıkton dnhi 
her vakit azdır. 

anlarJo, bir devletler bloku som ere verilmiştir. 
teşkil etmediği görulür. 

gelmiştir. Balkan paktının (j_ yıtlurı koyarak b.u~~~ çı.ı: 
lhakika büyük bir mikyasta geçmek pek tabıı 'Hi hlsrı 1 . 

1 f)J • • • - ki bu devletler sı ı::-t1 1 

kalmış yuvnrlakc·klnrının 
kabın dibine çdkmelerile 
kaybolur. 

Kırmızı renk bazı defa 
yeni doğuran ineklerin nğız 
denilen ilk sütlerinde 
dahi görülebifir. Bu haldeki 
kırmızı renk lllemenjn sut 1 

yapmuk tizere f.ıaliyete 
geçmesi!~ uğradığı ihtikon. 
dan yani kan hücumün
den mcydenu gelen bir ka. 
namadon ileri gelir. 

Mikropların tesirile sütde 
husule gelen yapışkanlık 

f ... zla mikto.rd l albii mindcn 
değıl. başka bir m:ıdıleden 

ileri gelir. Süt ekşirse yn
pıskanlık giıler. 

Ahır ve siitlı nPl ... rin ze
min vo d varları yüzde (5) 
ni betındf' kükürt asidı yoni 
z ·~·yağı mnhlulü ile• yıka_ 
nırs:ı sii le y 1p şk.nnlık vor
en mikroplnr ölür. 

Acı Süt 

llarirc knrşı ıııünasehatı 
ndn Musı:;o\jni resmi sıynsnsı 
nı kenJ. ş1hs le bir gdster-
meğe guyr t rt01Pktetlir. 
Runun son ın ~ ılırH Mu.:;soli 
nin Sırı t h'ikA hakkındaki 
son ihturı ti'şkil eder. Bu 
beyanat 1'okynıltı profestol
nrı mucip oldu ve Mussolinin 
ilk nutku ile yaptığı tesid · 
eri uzun heyJnatlnrln izale-
ye çnlıştı. ~1Jmufı ilk bryo
nntının dtinyn cfıdirı umum. 
iyesinde yaptığı tesirler ol
dukları gibi kalrl•. 

Bazı defa henüz yeni sa. halyon n Akdeniz htl\Z s 
ğılmış bir mcnH.•den eıle Pdilen ındnki ,. ıziyeti ryi değildir. 
sıcak bir süt acı ol luğu gihi Jııpon dumpıngi hnslıyolıdan 
memeden ~·ıktıktan uz bir beri bu \·aziyet dnha ziyn<le 
mü idet sonra dn acılaşnbilir. kö~üloşmiştir. Mussoljni öko 

Sütde acılık ya hıyvanlıı- nominın bir siynsn vrısıtası 

Memeye ait olan bu se· 
bepler<len başka kırmızı 
renk sutte bazı mikropların 

tesirleri neticesinde dahi 
husule gelir. Fakat mik
ropların tesirine meydana 
gelen löhzuz memeden ~·ıknn 
taze sütlerdı:: hulunmaz. 
Sonradan yani süt mrme<len 
çıktıktan birkaç s~at sonra 
meydana çıkor. 

ra acı bnklo, ynbnni knron- 1 olJuğu k.ınuatınd ı Lulundu 
ı fıl gıhi ~ dalur verilmesind- 1 ğundan ltalyJ d..ıhili piynsu· 

en veyahutta siidün fena kal- hırını Akdeııiz devletluinc 

Mikroplor.n tesirıle kır

'mızıyo. boyanan bir süt, ayni 
.znınrınJJ föna kokmakla 
başka sebeplerden dolayı 
kırmızı renk olan siıtlerden 
ayrılır. 

Sarı süt 
Tubıi hatJe bazı 

~·ok yağlı olanlnrm rengi 
sarı isede sarı renk birçok 
mikropların süt 

=-
Müthiş ~ir ~aza 

Paroguo - Dün gere Mo 
ravyadn Kromery cıvarındn 
çok feci bir kıza olmuştur. 

l\aranl.kta yolda suratla il1.-

rliyen bir kamyon, gece tn

liminclen dönen askerlere 

çnrpnı.ş ve 28 kişiyi deyj .. 

rorek bir ~~ukurn snplanmı~, 

1-iOför g riya manevra yap

uıı · ve kam yon askerlerin 

vocudu üznrinden tekrar ge· 

<.'erek on birini çok ağır 

lonmış kaplarda bulundurul- açmış bulunmaktadır Tabıi 
m:ısıntlan ileri gf'lebilılıkten İtnlyn bu yüz len milli öko-
bn~k~ bnıı di~ilerde sut ve- nomi ve s.ıcıaviderı fodakli r. 
rme ,\ •vrinin sonunda <lnhi lıklnre kutlan~aktodır. ltul 
husıılP '"'Plflhilir isedA çokluk y ını l Mur. rist m ve Avu t-
mikrop'~rın t siri r.etirfs'n- uryayu knrt>ı takıp ettiği si· 
de mı>yd'lnO g€'lir. yosada d 1 aynı fımillerin 

Şalgam f8lll SÜf tesiri görulmektedir. Anı·ak 
Aöyle hır tat, )'a lrnyvan ltolyun•n Loyle sıynE-al öko-

nomi ferl.ıklirlıklarında hul
lara şnlgJm yedirilnlllsinllon 

unmak bünyesinde yap lm::ı. 
vP.yohut sutde koli ~rubun- m•ş olduğu görülüyor. Çimki 
dan bir takım mikropların itnlyanın k~ndino bnğ'lomak 
ynşanrns ndan ılf ri ~E:llir. istediği bu devletler jhtiyo-

y 1 d 
· çlar.nı J ponyod m tedarik 

UgDS 8VY8 3 SBÇım etmektedirler. Bu htlJiseler 
fbşbnkon B. Yovtiı;in lis llen sonrn ltJlyo siy Jsası 

t~si t\stik olunmuştur. Bıı- Cf'nubi Avrupa i•.tiknmetine 
tün g.ızı>lelorin tamamını dönmiı:stür. 
ncışrettiklrri bu J,stı ıle 778 D.ıh::ı bir söz söyliyelim: 
namzet varılır ve bunlıır se Strcsn kon!erıınsı htiyük 
çim dairelerine ayrılmışlar hfiılic;Plerin mahsulü olarnk 
dir. ortnyn ç . kmışt.r; konf,..rııns 

Yugosl ıv hol pnrtınin lis· ciddi bir surette tntip edi· 
tesinin b1şındn B. lfoılz .. rıı imiştir. V<'rdiği hakiki vr. 
vıırdır. 36 serim d ıiresi uze- mühim ncticelPr ise Mussoli. 
rine t"rt"p edilmi olan bu ni için bir mııvnffııkiyet te-
listeıl" her tl:ıire için bir ı....-ş_k_il_~_tm_P_k..,...te_d_i_r.~----
nnmzct gö~trrmiştır. 

B !\fa~·ekin listesinde de 
441 nomzet vardır. Bu liste 
df• trmvi7. malıkemrı,.,'ne. \'P· 

rilm' tir. 

t\'in listfılPr, kanunu osıısi 
mucibince dahn evolden tet 
kık!e matluba mu\'nfık oldu· 
ğ'u t sdik Nlilmrık iizAre te 
myiz mnhkl'mosincı ve.rilmis· 

r 

Okuyup yazm3 ö~renen yu· 
rt~aşlanmtz 

Hnlkevi tarafından şehri· 
mizde a\·ılan u'us okullarıııtı 
hu yıl ü~· yüz kadar yurt Jaş 
devam etuıişt;r. Bunların 

hf'mon hrpsi okuyup yoz_ 
mayı mükommel bir surette 
öğrenmi~tir. 

Genel nüfus sayımı 
İsl'ıtistik Genel Direktör-

liiğü tararından memleketi
mi7.dc yapılncak gcnol nüfus 
savımmın iS birınc-i teşrin 

J 

cuma günü yapılması krırnr. 

l ıştırılmıştır. G11nel D rektör. 

Jukco genel sayımını nasıl 

ynpıloc.-ığı hakkındn hir de 
talimatname hezırlonmıstır. 

·~:::::a:;==-

Sllanikteki Yugoslav ser
~est liman faaliyeti 

yanız c. en tı hlıkesını deg- ' . ·hl rıJJtl: r 
·ı f k . . l arı zaman, sıla tl •• 11\' ı a ıt ) unanıshın mesele. k b 1 1 1,erı 15 • enere un ar r-ı 

sinin Avrupada doğurması ilirlerdi . Jeı. 
muhtemel tehlikeleri do bert. .. · t hn' ~ 

f . . Bu gun vazıyc . h9rc 
aro ettığınden Elen ulusu- şmemişti. \'e tudiJcı. 1111, 

nun haberdar edilmeden kn- k 1. . .. 't hır ırı~ 
l efll ısıno mu~a~ 11te 
m:ısı ıçin hiç h:r sebt p yo. yar:ıtnb lmek 1çın tJl flO • 

ktur 1 ler ne olursu olrnn 1 k dır iyen uğraşma ta ·i bİ ce 
1 m::ırt ho.rcketi. B ılkan pakt· hepten dolayı. bu ~ ,l 1 

ının ve binnetıce <;..ıldılris .. · 1 · b sliyefl • 1 vuz nıyet erı o . {ılı) 
hükumetinin Yunanistana · ı r: otlf>rin fikirlerın · o 
yaptığı büyiık hizmetlerin koyobılmc•lerine 1Jl 11nı JJ ~ 
nıiky.ısını olçmck için haki- k · h and::ıı:ı o o ıçin er zam roıı 
ki fırsatı vermiştir. ı· Jıı~ ziyade Jıkkat ı 

1 •'# 
~ı~ ldz mJır. ,.şı 1) 

Cenevredo toplanan BJlk- Bu devletlerinde~ ı;t1ledl: 
an orıtuntı ve kiiçük untat · d h" b" Jo'" ll' 

rın • ıç ırgl Y ~ ı"e~ 
konseyinden bahseden «l'n- Ne t dılrilikten '' 11 /'tıe; 
iversul,, g..rzetcsi dıyor erını bildirmişl~r .• ~ro~l~~t 
ki: emniyet "arantıtı 1 .ro h'' • 

c<Bıılkan antantı ve küriık şlerJir. K"ndi ~ııb~c bl' ~ıl 
a·ntant konseyinın Ctınevrede.I arı i<·inde maslıh~ bİ' 
ki fevkalade i~:limaı ı.·ok ! rette ya~ıyunlar 11~0~ ~ 
mühimdir. Çiinki gerek kü- vvet hareketi yaP 11 rt1~ 
<·ı.ik anLınt ~l'rek Balkan fırs.tt bekliyenler 0,ıllıı 
antantı. muahedPleri tadile hukuk müsa\'ntı fil ıfl l 

matuf surilı bir talep karşı- hsolamoz sazılıır, 1 ~1ııe ~J' 
sında bulunmaktnJırl.ır. · k~ İ)'el tı fi, vuz ·arono n 

1 
ti rirı .., 

llalbuki gerek hukukau ge· bir tnkı n de\' e ı .... r 
rrııı!l 

rck rılen munhedeler ryrıl- aa hakları bul~Jl oll'~ 1 

moz bir kül teşkil etmekte- uri lir. llolb11k1 1cot1'ı11 ıı 
<lir. ı silfıhlnnmoğu fı~01'.ı .. f'!"vntD J 1 ~ 

Diğer tnrafton, muabı de- niyet (Arını ı 1 • ıı ıJ 
Neşredilenn bir istatistiğe lcre bu askeri ve tnhdidi istedıklerinf' b~r f' ~ ı 

gôre S •lfinikdeki Yugoslnv koyıtlar konark< n esosen Bu s hepten do 0 oııtıı 
se-rbf st limaan g~ı;en mart bunlo.rın o devlerler uzerin- t Brılkan ı\ 

nntı:ın ve l'1d" ıı' ayı idnd'l şimendüferle 25. de has 1 f'de<'eği hoşuntsuzl- C •nevre ft•vk0.:/~1 ~or 
038.545 kilo ve vapurla ulklnr nazarı dikkntn alının. vo orada verd•. 
44 580 kilo c~yil gelmiş· ıştır Meydann çıkmakta ge. yı•t mühimdir.» 

--,.,.,__.....~~=""====""'=""""'="="~="'"~~~~~ tir. Ecnebi momlekotlerdrn = 

gc:en eşya iso s311 kilo· Kazanç 
dur Vergısi. 

Seı best limond.ın aynı zı:ı · 

mnn içinde Yu~oslavynya 

g<;ntlerilon eşya, ~ımendü

ferlc 84.957 kilo \'O vapurlu 
J .C66,952 kilodur Yu· 
nanistrnn gonderileıı eşya 
ınıktnr•, şimenJiif rl~ 387 

1 
210 kilo v • dıjer memleket ı 

lore vapurla gönderilen eşya 
ıso 16. 176 536 kilodur. / 

Mart nr bOnunda limanrlo. 
22.~76.545 kilo mnl kalmış ! 
tır 

( f st t:ırJf birinci sJyfada) 

li vazi)'l'tı üzerınde no gibi 
h·sır bırn mıştır, her sınıf 

mükellefıcrin voziyetini ne 

durccoyo kadar s ırsm•ş ve 

rttidcı mukrlleflore vneJile

cek \'Cr o·i11>ri tamo.mc n vere-n 
cek kahiliy •tte olacal;lar mı 

l:ğer hu gi hi mah'ı mat alın

mıyorsa m.ıliyeJe daimi bir 
istihbarat şubesinin teşekkü· 

Tuna st' 
Konf eratı _,h r 

• ,. 1 1 
-~ f bırırı b (Lst taro ı ,( ı ı 

, Liaszt ..,ıı 
buy }ion n tıılrw ı 
· unu ~a-Italy udıın s ıııı" ~ 

- A vustury:ı · ıtı111 
· etin1 ıı• kentli •ı;;.zıy . ııı 
k(lf 1 Jt'rı 

ernebı :ıs 1 ı { 
trrı~sı hl 

mür .. cant ' 111tl 

da hale e~Mıııtı 
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O bitlllİŞ [kiılolmuş] bir adamdır. \fontık Lojık (1'.kti.) [I] (Fr.) Logique Milhhut olmak, behte uğramak - ;iaşaka-

Mahk 
~ eme Hnkyeri 

• Muhz Salt, .ıom llakim, feylesof Filozof- (Fr. )Pbilosophe lmak 

' ahluke, kitabe-K:ızıt~[Fr] loscription 
epıtaphe 

M::ıhku 
nı-Knsonık- [Fr.j ConJamne 

Ornek: ~1ahkilm1ara hüsnü muamele 
ettilcr-Kasunıklııra karşı iyi davr~n
dılar 

\tahk ~ · 
Uın-Kölemen-{Fr.] Asservi 

Pt1 Ôrnek: ~lahktim mıllet=Költımen ulus 
ıhku n etmek Kasnmnk -- 1 Fr. I Cond

arrıner 

Örnek. Mahkeme .. i ıki seneye mahk
~ ~~ etti Elakyeri. i iki yıla knsa lı. 
t
a •Urniyet=Kasınlık (Fr. j Condamna-
ıon 

'hhkttıniyet, es~ret-Kölelik- [Fr 1 Esel : 
ıı.vafrp . d I M ~. , servıtu e 

M ahkunı olmnk (hüküm giymek) Kasonmak 
~abluk (Bnk halk)- Yaratık (fr )Creaturc

1 

~ ~l?l- Erimi~. eril 
11 lut Korışik (Hak.holis) - Melrınge 

P.t Ôrrıf>k: \fohlfıt yağ - Katışık yağ 

1~hnı; (Bnk:himnye) - Korunuk- (Fr.) 
rotege 
Örnek: Bu çocuk benim mahmimdir -

~ Bu ~·ocuk benim korurruğumdur. 
~ ahrnuı - Yüklü 
~:hrnur- Baygın, süzgün (Fr.) Langoureu 

hreç- - çıktı. süriit- (Fr.) Sortie 
Örnekler: l Bu binamn sokağa mulı
recj nrkn tora!ındodır. - Bu yapının 
sokağa çıkıtı arkasındadır. 
2- lzmir üzum ve incirlerinin başlıco 
s· P.t h Urutu Amerikadır. 

(~ rek Vôrüncü, yürüncü, dönğe · 
'1 r ) Trajectoire 

1

8h.rern - Özdeş, i~·li dışlı, gizli \Fr .) 
ntırno 

~&b 
~ rPnıl\ae-- Gizli olarak 
(~~reıni esrar. mahremi rtl.z - t)izdeş -

!tf,hr.) l!onfıdent 
~ 

1 
reıniyet- içli dışlılık, özdeşlik gizlilik 

'1 a. ıruknt- Yakacak 
a hrum - Yoksun 

Örnek: Rahattan mahrum kalmış bir 
1' hOd.:ını Ralıattun yoksun kalmış adom. 

öj runı etmek- Yoksundurmak 
Ôrnek: Sizi h:çbir şeyden mahrum el
hlek istumem Sizi hiçbir şeyden 

J.t ~0kııundurmk istemem. 
'-'ilhrurn iyet, husrnn- Yoksunma yoksuntu 
~ah ruın olmak Yoksunmak 

Şuben - Tuta 
~rnek: Deynime mahsuben şıı parn.yı 
6tran kabul ediniz Borcuma tuta 

~llh:u parayı kayralın kabul ediniz. 
~llh Ub etmek - Snymnk tutmok 

suı 1·) .. () run 
C:rnek: Mahsul. bu sene daha eyidir--

~ah run bu yıl daha eyidir. 
( sutJar - Verimli, bitek 
•rnek: Mahsuldar topraklar - · Verimli 

ıa loprail' 
"•::ıh or 
J.tllbSUldar olmıyan- Verimsiz 
~ıth Ruldarltk -Verimlilik 

0ur _ Kuşanık, kuşatılmış 
it rnek: Duşman ordusu orada mahzur 
(:ldı Di.ışrnun ordusu ornıla kuşunık 

Ptll\hs Uşatılmı ) kaldı. 
</8

• 1 As - Üzgü- (Fr.) Proprea 
rnck; Çocuklara has bir giılüşü vardı 

~ah--:.Çocuklurn özgü bir gülüşü vardı. 
8q9 8 ·ı •bte ezı miz, duyulmuş - [Fr.J Sens-

Ôrn.,k· O b" ·· k b d l -dah · nun uyu ır :ı am o aco~ı 
[ a Çocuklui'rundu rnohsı)s olmuştu 

~l lh:~zilmiştq t'l 

~ah ~!! ve namahsus-Helli belirsiz 
l\aibl 8 surotto- Duyulurcasına- (Fr.) Se

~llh Arrıen 
Şer · 

llfrı • ız \iham - Yığılım- [Fr J Gronı.le 
~ u~nce 

ah ur . 
~&hud/nepıp Korkunç- (1 r.J 'l'errible 
en, h rn., hur anlamıno.ı-Herkcs~·e hilin

Ö ep bildiğimiz hani u bildiğimız 
rnek· 1 J ; ' . 

dığ- · ·· ın mahut kıtahır,Ja<la yoz 
bil~· gıhı [ ··· in herkesı;-e hılinen 1 hep 

~ah,, l~ıruızı kitubındo da yozıldıüı crıbı 
ltllh -Yok\onın t"> ö 

\>~tın k 
etlbelt e ~ Bıtirmek, külelnH k 

"•h,,· 
yok-

'b~~et- Sılgin!ik. alçak gö.ıüllii 1 iik 
inak Bitmek. k.ülolmak, yokolmrık 

o aahvolmuı bir adamdar 

Mahzcn=Kcıv Felsefe- Fllozofı (l'r.) Philosophie Meblağ, esmonı baliğa - Tutar 
Mnhzuf Ç karılmı~. kalJırılm.ş Filolog Fılolog (Fr ) Philologie ... e mebni - ... rden ötürü 
Mahzur t,;ekinecek, sakınca [Fr) İneon- Fıloloji- Fıloloji (Fr) Philologie Örnek: Buna mebnidirki _ Bundan öt-

venieat Hayatiyııt- Bi.voloji - (Fr.} Biologie ürüdür ki 
Ürnek: Bundu ne mahzur görtiyersu- Atikıyat, jlıni asari atika- Arkeoloji - Mebus Saylav 
n~z? Bunda ne sakınca görüyorsunuz~ (Fr.) Archeologie ~1ebzul Bol 

'.\'tabzuz olmak.-Hıızlonmak ~1ebh11sülbcşer- Antropoloji - (Fr·) Ant- Mebzuliyet - Bolluk 
Ornek: Pl'k mahzuz oldu Pl'k haz. hropologie Mecal [Bak: GerbJ - Zorun - (Fr.) Pıır 
landı. Grafoloji Grafoloji - (Fr.) (ir::ıpho!ogie con trainte. forcement 

~luide Sofra lliihiyat- Teoloji (Fr) Thwlogie Örnek: Bu işi gönül isteğiyle değil me-
~lail-Eğik Telgraf Telgraf (Fr.) Telegraphe rburen yaptım - Hu işi gönül isteğiyle 

Örnek: Bu direk maıldir - Bu direk !?otoloji Fotoloji -JFr) Photologie . değil zerun yaptım. 
eğiktir ilmi niicum Astroloji - (Fr.) Astrologıe• Mecburi (Bak: Garb> - Yükümsel - \Fr.j 

~foili inhidam (MüşriCı h::ıralı) - Yıkılmak Ndkroloji= Nekrolojı- (Fr.) Necrologie ubligatoire 
üzere yıkkın Bakteriyoloji- Bakterıyoloji - (Fr.) Boc- Örnek: Bu vazifeyi ne kadar vahim ol-
Maişet- (;e~im (Fr.) 8ubsistanc teriologie ursa olsun. ifa etmek mecburidir - Bu 

.. 1 rt ilmülarz - .leoloji - (Fr) Geologie o"dovı' ne kador ağır olursa olsun ye-
l )rnek ~ Maişeti gü~· üğe uğramıştı - ''o-
~·imi gü~·lüğc uğramıştı, .lignntoloji-Jİ~<.1nto!oji (Fr) Gigonlologie riM getirmek yükümseldir. 

Medarı maişet - Ge~·inec.!k tialo'oji - lfalolojı (Fr.) 11 ıllologie Mecburiyet (Bok: cerh) - Yüküm, zor -
Maiyet - Süder ( Fr) Suitc İpJloji - İpoloji (Fr ) Hippologie [Fr.] Obligption 
~1aıyetintle - Yanında Manzara. tablo- Görey - (Fr.) Tnblf'au Mecbur olmak - Zorunu duymnkı zoru 
M ıkabil Önce, öncesi Ürnek: Sergıde hiçbir guzel trıblo yok- nltındn kalmak, zorunda kalmak 

Örnek: İşin mukablini bilmiyordu-işin lu - Sergide hiçbir güzel görey yoktu Meccanen - Parasız, caba - [Fr.) g-ratıs, 
öncesini bılmiyordu. Mnnzaro, nezaret Görü- (Fr) Vue gratuitement 

Mokale- Bctke- (Fr.) Article Ornek: Bu evin oıanzaroşına (nezareti- Meclis, heyet- Kurul - (Fr.) Assamblec, 
)1aknmı memuriyet- Orun ne) doyulmaz Bu evin görüsüne do. conseı 
.\l:ıkarrı hukı1met, aıakarrı jdorc, poyıtaht yulınaz. t'Jrnek: Dil heyeti dün toplandı ::::: Dil 
-Başşehir (Fr.) Capitale ~lan-zumr- Dizge kurulu dün toplandı. 

Mnkur, merkez= Başkent Muraz - Hnstı:ılık Mechlb- Tutkun 
• Mııkarrı villiyet İlhoşkendi Marazı müstevli - Salgın -(.Fr.) Epidcmie Meclı1b olmak - Tutulmıık 

Merkezi kaza - ilçebaşkendi Marazı muhliki müstevlı - Kırnn ( Fr. ) Mcclubiyct- Tutkunluk 
Nahiye merkezi Knmunbaşiendi Epidnmie morlelle Mecma Yığınak 
:\lak bal (Bak: muteber) Mariz l lasta Örnek: Ogün şehrin meydanı bir köy-
Makbuz - Alıt (Fr.) Rı•çu Mareke--Vuruşok, uruşak- (Fr) Clıamp Jü mecmaı oldu-Ogün şehrin meyda-
Makbuzut Giren (Banka terimi) d~ bobaillo nt bir köylü yığınağa oldu. 
Maklfı b- Çevrik, çevrilmiş Marıfot -- 8ılgi (Fr.) Connai~sance Mecmu - Top; tümel 
Maksad- Varg:. erge Maruf Tanınmış, angın -(Fr.) Coonu ~1ecmua- Dergi 

Örnek: Maksadı para kazanmaktı= gr- Maruz kalmak - Uğramak Mecnun Çılgın, deli 
gesi pıra kazanmaktı. Masal (mesel)- masal (T.Kö.) Mecra Yatak, akağ 

M·ıksem- 1 - Bôleç, 2 Savak, maslak Mosebuk Geçmiş (Fr.) Prcct>dent Meı•rulı Yaralı 
Maksud (Bok: meram) Mask~, nikap Yıizlük Mecur Kiralık 
Mık ta:..= Kesit-- (Fr.) Coupo ~1aslahat - İş (Fr .) Affnire ~ el:zup - , apık, sapıtkan, çalık 
Maktu Kesme İcahı maslahat-işin gereği Me\·bul- Bellisiz, belirsiz, bilinmedik, ta_ 
Muktu ticaret- Kesenek Ürnek: Onun maknmından kaldırılması nınmamış, bilinmez- (Fr) İnconnu 
Makul Usalır, beğenik İcab: maslahat idi unun orunundnn Ürnek 1 _ ilim meçhulu arar - tlim 

Örnek: Mahul hnrAk.et etmedi - - l 'sulır kalJırılmosı işin gereği idi. 
(beğenik) hareket etmedi. Masraf 1 Harç, 2 Saypa 

Gayrimakul - Usalmaz Sarfetmek-S-ıyramok, harcamak 
Örnek: Gayrimakul bir düşünce l'sal- ~tasru. sar'ı.ılı -Tulnraklı 
mnz bir düşünce. Massetmek Emmek 

Mukuliyet - l ·salmnz Masum. bigünah Arı, suçsuz 
Örnek:. Sözde ve işto mukuliyetten dı- Masumiyet Dokunulmaz 
şarı çıkmamalı- Sözde ve işto usal- Masuniyet - Dokunulmazlık:: :(Fr.) lmmun-
modan dışarı çıkmamulı ite 

Makbul olmnk - llsalm~k Ürnek: ~tnsuniyeti mosakin - Evlt•rin 
Makule - Türlü: takım, kategori (terim clokunulmar.lığı. 
olarak) Maşer (Bak: Cemaat} Ömek 

Maktls - Ters Maşrık -Doğu 
Örnek: Net~ce mokus çıktı - Ssnuç te- Maşuka, maşuk -Sevgili 
rs çıktı. Mtıtbaa -Baskı evi, basım j"İ 

Mal- Mal [T Kö.] Matbaacı - Hasan 
Mulfimul - Dopdolu Matbaacılık. tnbont - Bası 
MAldynni -Boş eöz Matbu Basma 
~alikdne - Yetil, maliki\ ne (1' Kö.) (Fr) Matbua - Rasıh 

Domoine Matbuat Basın 

Muhil, Hlıl i;,cil - (Fr) infirme Matem (Bak: l:hizn) Yas 
Mulill gaziler - lğcil savaşç:ılur <Fr) Matlab Dilek - ( Fr.) Dernande 

lnvalides de guerro Matlub ı Alacak - (fi'r) A recevoir 
Mulilm _Öyle: ht!lli, bilinen 2 istek (Fr.) But 
Malilm medıul - Hilinen, bilinmeyen Matbahı nnzor (iözdikeği - [Fr.] ğon-
Muh1mat - Bılgi -(Fr·) Gonnaissances voitise 
Mnlilmatfürus bilgiç - (Fr.) Pedant ~l..ıtuh _ Bunak 
Malumatlı - Bilgin (Fr.) ıustruit M.ıvi _ M ıvi 
Mıılzeme - Cerı>ç (Fr.) Matariel Mayhoş ~kşimsi 

[Fr.] Luu dela 

Maam fıh, maazalik. mn::ıhaza Bununla Maye = Maya 
beraber, böyle isede. böyle itken, şu varki Mayi _ Suyuk [Fr.J Ligoide 

Ma.nwlt•k - Nesi varsa, Ydrı yoğu Mazonnei erbabındnn olanları topluyor. 
()rnek: Büliin memlekPtini maarif işle- - Polis knrolılıırı topluyor 
rine bıraktı - 1'esi varsa (varını yo- Muzbut - Dertoplu - jFr.1 Arrange, com· 

ğunu) kültür işlerine bıraktı. me il faut · 
M ımul - Yapık, yapığ ~1azeret (Fr. itizar) - Ozur 

Ürnok: Bu fabrikanın mamulatı soğlnm- Mazhar, nnil ·- lSrmiş 
l.ğiyle tunınmıştır- Bu fabrikanın yapı- Mazharı itibar olmak Elüstu 1utulmok 

kluri snğlnmlığiyle tan nmıştır. Mazhariyet, nuitiyet - Ergi 
~i:.ımur - Bayındır ~1azhur olmak, nail olmak - Ermek 
Mdna Anlam Mazi - ge~·miş 
:\ltınasıı )avan'boş, anlamsız Mazlum. mağdur - Kıyık -[Fr.] Perse· 
Manend g-ıbi. benz"ş cute 
Manevi Tinci - (Fr.) lmnıuleril'I Mnmun Anlam 

Örnek: Bu kjtuhı hor okuduk~:o yeni Maznun - Sanık 
bir mnnevl baz duyarım, - Bu kitabı Mazur Özürli.ı 
lınr okudukça y<>ni bir tinel h1z duyarım· Mebde baş. başlantı, başlanğıç. 

1 

[ t J Bu söz ile altındıı gelen ll'rimıer 
kin ayrıca yazılacaktar. 

~ ıni, mania - Engel, üngc 
Menkabe 1· Destan, :t - (Bak:hik&ye) 

bilinmediği arar. 
2 - izi meçhul kaldı= izi bellisiz kaldı 

Meçhuliyet - Belirsizlik, bilinmezlik, ta-
nınmamışlık 

Medar (lstinatgdh)-Söyke 
Medar j1'erim) Döngül 
Medarı mnişet Geçinecek 
~lüddü cezir-Yayın çekin 
Medeni -Soysal 
MeJfen - Kabir 
Medfun. Gömük 
Medh (mellı)-Ôvgü-(Fr.) Eloge 
Medlıal-Girit 
Medhnr-Yığln- (Fr.) Entrepot 
Medhul-Ayıp, ayıplı 
Medhuşü münhezim. muzmahil Sıngın 
Medid- Uzun, sürekli 
Medine, belde - Site 
Med'üv-Çnğrık, çağrılı 

Medvun=Borçlu, verecekli 
Mef;r, mahalli fıror-Ka~·ıt 
Meflıoret (Bak: iftihar) 
~1efhum - Ök.lem. kavram 
Mefktire nJkü, ideyel (T. Kö) - (Fr.) 
İdeal 
Mefklı revi kılma - ldedlleştirme 
Mefkfırevi kılmak - İdeyelleştirmek 
Mefluı.: - Kötürüm, inmeli 
McCkud Yok, yitik 
Mefruş-Ooşeli 

Mefruşat - Döşeli 
Mefruşat- Döşeme 

Mefsedet (Bok: Fesatl) 
Meftun Tutkun 
Meftun ve meshur olmak -lanıımak-(Fr) 

Etre charme 
Meftur - Bezgin, bıkkın 
Mehabet, heybet-Aybat 
Mehnret-Czluk (Fr.) Adresse 
Mehaz-Kaynak 
Mahcur Ayrı, ırak. uzak bırakılmış, atı-
lmış 

Mehzuat -Alınç. giren (Banka terimi) 
(Fr.) Entree 

Medfuut- Verin~" çıkan (Banka terimi) -
(Fr.) Sortio 
Mebd- Beşik 

Melfuf - Dürülü - (Fr.) lnclus, ci-joint 
Mehib- Aybar 
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Vılô.yet Defterdarlığından: 
Bahke irli Bedriddin ve lıi ~s('dal'laı·1111ıı 34 4 

lira GO kuruştan ıhan·t \er~i horc,;lanııı kanunen 
nıuavveu ol:uı tak~it miitdt~rlt·ri ic-in<le \erme-. . . 
dikh·l'iıuJeıı talısilftt koıııi~' c ı 111 t•a lan('zt•dil• ıı . 
\f' elvf'vnı arsa haliııdP huhım111 Gelt-'mhe 11~-. 
hi\esine ha!:Hı .\hH1 ahu· kihü ('İ\a1·11Hla k:'ıiıı . . 
ııwa su yolu dcığirnwııiıı t:ıkdir t~dif Prı 350 lira 
kıymııt iiz•lı·inden idart• lıe~ Pli1ı<'t1 ıa - 4 - 965 
tarihindt1 11 ıtiharf1 n 21 ~ii11 nıiiddPtle i.ıı·tı m::na . . 
cıkarılıııı~tır. İsi• klifp1·i11 ilıalt•v(• tt1~ldiif Pllifö 
"' .., • t 

4 111:1~ IS 935 CllllUU'lt'~İ ~l"ıııii pt>~ ak~alarilf' hiı·-
likte Kırkağa~· malıuiidüı·lü.ğiint> nıiira<'aaı eı
nıPI (' ı·i i lfua olu IHI ı·. 

B ly Zi 
a 1 • 

• 

Bura - al kesir 

o 
Bursa-Balıkesir seferlerıne bu defo 935 modeli otokar. 
l r tnhsis edilmiştir Bu otokarlarla gidip gelmek 
müşterılerin menfaati iktizasındandır. 
ffer<,.ün s.ıat 9 da OARBALI OTELi nelen lınrPket rdcr. 

t' 

~·ii~lt>rİlr·rin hl'T turlü istir:ıLatı tı:>min eJilmil? olmnk 
~ 

lu 1 erulwr otok.ırl::ır tıi~·bir tarofıa fuzln eğlPnmoJ.en 
yolunu Jr\·nm eder 'e vaktı muayyenİnlfo Bur:-ı )'3 

vorır. Mulıterı m müşterilı·rimız otokarlarJu h"r defa 
voleuluk elmC'kle ı::ozünnizun do<•rulurrunu 
J r'l n 
ol C" ıklurdır 

ar ı.ke yl~rleri: 
Bal kf'~İ ı·ch·: 

Hu r~ada: 
D ~Hlt\LI OTELİ altmda srrHi 

l'ltwa nı i el\ a rıııda 11.\ Lf\ OTELİ 
alorıda mınıara 7 

Sındırğıaa pehlivan g "reşleri 
Sındır ğı kozası tay&re :;ıulıesi menfı.:iitine 1 O mny.s 935 

cuma gtiniı Smdırğıclu btiyük ikromiyoler veriluıok suretıl • 
Balya ziraat harıka~ıııdan 28i:) - 1 3 ~a~ ılı büyük r ,hlivon güreşi yop ı:ıcnkt r. 

senedi resmi ile (45) lira i~tikraz fltlflJ) Bal~·i.llllrl o g-ünd' güreşe iştırak edecPk pehlivanların her biri

Koyuneri küyündCıı lıaeı Ali oğlu .\lın)t\diıı hol'- si şereflerile miıterıJsip ikr:ımiyeleıle memnun edileceğin-

i · ' .. d · d I J · 1 ılen gelef'eklerin gJrl'Şlt:n eve! nıcktup vt> sair vastalnrlrı-
Ctlllll val esırıut· o euwme~ın ('il <o avı ıpolPI\ ~ d • t L · · ti k t 1 1 ·ı~ 

• • •. ~ın ırgı ayore şu esıne mura<·on 1 :ıy o unrna :ırı ı an 
t1 Uiği nıulıtt>lif uıevkilt)ı•dtı ( 4) paı·t;ada ( 1 ~) tlii- 1 ,)lunur. 

rıii·u 2 evlt1 k tarlaları ~at1lığa c:ıknrılar·ak (:35) 
lira talihi iizerinde rınnakkat kararı ~apılmı~ 'e 
bor~luya J 5 gün mlitdrtle giiııdfrİIP11 ihlıarııa .. 
BiP\ t' Jıc \'Pli i htİ\ ari n-mi rı Yazdı~ı nw~ru lıatta . . . . . ~ .. 
mahalli il\amcli meclıul hulunma~ınharı kC'ıu.li-

• 
leriniıı lwrnıucihi kanuıı bir· a\ icirnJP "«'IİJ, • • t"I 
borc11 n11 ihJemetli!d takdirde t arhıla ı·ıııın i halPi 

~ 

kative~i yapılaeağı kt·~ fıyt·ti il~'tn 'f' tt·bliğ oln-
rı ur. 
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F kı Balık ır Al{ırceıa 

nıııbkl'ınrs Ba:l,ar 

IJUKlHlET CADDESiNDE 32Nl MAHALI YAZIHAXE 

Her ııe' i dava kabul takip edilir. ~iiı·.ıtlt 1 

nelicelcrıdif'ilnı('. iııt· <·:dı~ılıl'. . . ·--............................ -
~: kt r ::: BİHİ~Ci Sl~IF 

KL;Lı\I<. BOGAZ ~l HUN 

S OPEIL\ TÖH ll \. l'ALll\~tı~ıı ~IOTEllA_ 

~ Sadi özat y C 1 r " 

• 
l . 

• Cerrahi Jwslalıklar mııle-
IWSSlSl. 

Vatan erzahnnoeı b tişi
ğinıleki rııunyenohune evi 
ndo hnst,ılurını her giin 
öğleden sonm knLul ve • • :_ tellnvi eder. • 

• il 
· ••cCCCCCCCD88DCC8CCC•cca• 

Zayi 
Kooperatifte kullandığı-

m z mtihürümüzü zayottik. 
Yenisini ııl:ıcağımızı.lao eski
siııio hükmü olmağını ilfın 
e<.leriz 

· Çoğ ş nahiyesinin Yenice 
köyünden K ır·1 Mustnfa oğ

lu Hiza 

Balıkesirin Selimiye kö 

B ılık;1sir Pdşaccımiı \'.t· 
t.ırı ecz ınecıi itt snlirıde 
her gtin öğleden sonra 
lıostalnrın ı ko hu! erler. 
Ameliyat vu teılavilerı en 
serı V<' en yeni usuller ile 
teduvi eıler. 

uvafurünüzü 
Zevkiniz'l uyğun olarak fz. 
mirden 8Uroti m ılıcıus::ıda 
g"Pl,.n ı~n1A1 L yopac.ıktır. 
~YİE BEHBEH S .. \tosr 

yünden Suleymon oğlu Mason nn haber vermt)niz kafıdir. 
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